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DJURETS REGISTERUPPGIFTER SKA VARA KORREKTA PÅ BIDRAGSBERÄTTIGANDETS 

FÖRSTA DAG 

 

Den här anvisningen gäller EU-djurbidrag som betalas från och med 2015, dvs. bidrag för nötkreatur, bidrag 

för mjölkkor samt får- och getbidrag. 

Kraven som gäller registrering och identifiering av bidragsdjur ska vara i ordning senast på 

bidragsberättigandets första dag. Om anmälan om ett bidragsdjur försenas, betalas inget bidrag för 

djuret.Om anmälan om ett bidragsdjur försenas, betalas inget bidrag för djuret under det aktuella 

stödåret. Den försenade anmälan orsakar dessutom påföljder i enlighet med 

övervakningsbestämmelserna. Tidigare gjordes ett avdrag från bidraget för nötkreatur och bidraget för 

mjölkkor med anledning av förseningsdagarna; det här slopas helt och hållet. Förändringen beror på att 

kommissionens förordning har ändrats. 

Anmälningstiderna till djurregistren samt register- och märkningsbestämmelserna ändras inte. 

För vart och ett bidragsdjur kontrolleras att djurets registeranmälningar har gjorts i tid. Försenade anmälningar 

som leder till att djuret underkänns från djurbidraget är anmälningar om födelse, köp, utmönstring, import och 

export samt anmälan om att en mjölkko eller diko kalvat eller en get fått killingar i det fall att djurets rätt till 

bidrag inleds med den anmälan.  

Anmälningstiden är 7 dygn från händelsen. Tiden för anmälan om att getter fått killingar är 6 månader.  

Ett bidragsdjur underkänns inte om anmälan har gjorts före djurets första dag som bidragsberättigande. 

Anmälningar som en tidigare ägare har gjort inverkar inte på den nya ägarens djurbidrag. Underkännandet 

görs per stödår, dvs. ett djur kan berättiga till bidrag följande år om dess felaktiga registeruppgifter har blivit 

korrigerade före utgången av det föregående året. 

Jord- och skogsbruksministeriet notifierade kommissionen 15.9.2015 de datum då uppgifterna i djurregistret 

ska vara i ordning för vart och ett bidragsslag i Finland. När det gäller djurbidrag som baserar sig på 

bidragsberättigande dagar är datumet den första möjliga dagen då djuret blir bidragsberättigande. Till exempel 

i fråga om bidrag för mjölkkor ska uppgifterna om ett djur vara i ordning i djurregistret den första 

kalvningsdagen eller den dag då djuret köps till gården eller 1.1, om djurets rätt till bidrag har börjat redan året 

innan. Djurregistrets uppgifter om en slaktkviga, ett slaktlamm eller en slaktkilling ska vara i ordning den 

första dagen i den sammanhängande besittningsperioden.  

 
Exempel 1. En tjurkalv föds 1.5.2015. Tjuren blir bidragsberättigande i fråga om bidrag för nötkreatur 1.11.2015, när 

den fyller 6 mån. Anmälan om födelsen görs för sent till nötdjursregistret 1.12.2015 dvs. 1 månad efter det att 

bidragsberättigandet började. För tjuren betalas inget bidrag för nötkreatur för 2015, eftersom födelseanmälan har 

gjorts för sent. Om registeruppgifterna om tjuren är i ordning före 1.1.2016, kan bidraget för nötkreatur för 2016 

betalas. 

 

Exempel 2. En tjurkalv föds 1.5.2015. Tjuren blir bidragsberättigande i fråga om bidrag för nötkreatur 1.11.2015, när 

den fyller 6 mån. Anmälan om födelsen görs till nötdjursregistret 1.10.2015 dvs. för sent, men ändå innan tjurens rätt till 

bidrag börjar. För tjuren kan betalas bidrag för nötkreatur för 2015, eftersom födelseanmälan har gjorts innan tjuren 

blev bidragsberättigande.  
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Exempel 3. En mjölkko som uppfyller bidragsvillkoren för bidrag för mjölkkor köps till gården 1.3.2015. Anmälan om 

köpet görs 31.3.2015, dvs. för sent. För kon betalas inget bidrag för mjölkkor för 2015, eftersom anmälan om köp av kon 

har gjorts för sent. Om registeruppgifterna om kon är i ordning före 1.1.2016, kan bidraget för mjölkkor för 2016 

betalas. 

 

Ytterligare information vid Mavi (verkställighet): Överinspektör Marika Lehtinen, tfn 0295 31 2489, 

fornamn.efternamn@mavi.fi. 

Ytterligare information vid JSM (notifiering): Överinspektör Auli Nurmi, tfn 0295 16 2304,  

fornamn.efternamn@mmm.fi. 
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